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TAMBAHAN BAB II 

Menghadapi keadaan tanpa pekerjaan merupakan suatu beban yang berat 

terutama bagi mereka yang telah berusaha melamar pekerjaan namun  

mengalami kegagalan berulangkali,  kondisi ini menyebabkan diantaranya 

menjadi putus asa dan frustasi.  

 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi UNIKA khususnya SSCC agar 

lebih banyak membantu memberikan info seperti lowongan pekerjaan 

kepada lulusan UNIKA 

4.  Sumber-sumber Stres BAB II 

  Menurut Hardjana (1994, h. 11) mengatakan bahwa timbulnya stres 

dipengaruhi oleh : 

a. Kejadian gempa bumi : tanah longsor, angin ribut, air laut pasang 

b. Peristiwa yang berhubungan dengan diri sendiri : ujian akhir dalam 

studi, mencari dan diterima kerja, bertemu dengan calon pasangan 

hidup, membangun hidup keluarga, menderita sakit 

c. Peristiwa berhubungan dengan orang lain : ditinggal oleh orang yang 

dikasihi, meninggalnya anggota keluarga dekat, menghadapi saudara 

yang sakit kronis berat.  
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Skala ;      mengungkap tentang afektif, sikap, minat 

 

Angket : mengungkap tentang thrut Kebenaran misal berapa gaji 

kamu dalam sebulan,   berapa anak akmu  

 

meminimalkan kelemahan-kelemahan dan lebih mencermati kemungkinan 

memiliki hubungan stres pada pencari kerja misalnya : dukungan sosial, usia, 

jenis kelamin dan tipe kepribadian tertentu. Dari faktor tersebut peneliti lain 

akan dapat mengetahui lebih banyak hal-hal yang mempengaruhi dan dapat 

menciptakan stres kerja untuk kemudian dicari jalan keluar untuk 

meminimalkan terjadinya stres pada pencari kerja.  

 

 

 



 
 
No Pernyataan  Sangat  

Sesuai 
Sesuai Tidak 

Sesuai 
Sangat 
Tidak 
Sesuai 

1 Saya punya banyak ide untuk menyelesaikan masalah saya SS S TS STS 

2 Saya dapat membuat prioritas kegiatan yang akan saya lakukan  SS S TS STS 

3 Saya dapat mengendalikan diri dalam situasi apapun  SS S TS STS 

4 Saya harus mewujudkan impian saya walaupun banyak rintangan  SS S TS STS 

5 Saya tidak bisa bertindak secara cepat jika dihadapkan pada situasi 
yang membingungkan  

SS S TS STS 

6 Saya merasa gelisah jika ada masalah yang belum terselesaikan  SS S TS STS 

7 Saya merasa ragu dalam menghadapi masa depan SS S TS STS 

8 Ide-ide saya sering kali tidak berguna dalam memecahkan masalah SS S TS STS 

9 Saya melakukan sesuatu dengan prioritas utama  SS S TS STS 

10 Berpikir positif membantu saya dalam menghadapi masalah SS S TS STS 

11 Saya harus mewujudkan cita-cita saya SS S TS STS 

12 Saya berpikir positif sebelum bertindak, sehingga saya optimis 
dengan apa yang saya dapatkan 

SS S TS STS 

13 Saya bingung jika dihadapkan pada pilihan yang baik semua SS S TS STS 

14 Kegagalan membuat saya takut mencoba sesuatu yang baru SS S TS STS 

15 Sering kali saya malas untuk melakukan kegiatan  SS S TS STS 

16 Bila merencanakan sesuatu saya tidak yakin dapat 
melaksanakannya 

SS S TS STS 

17 Saya mampu melakukan hal yang berguna bagi kehidupan saya  SS S TS STS 

18 Saya mampu melakukan kegiatan dengan baik walaupun hati 
sedang sedih 

SS S TS STS 

19 Saya yakin dapat menghadapi situasi sulit sekalipun  SS S TS STS 

20 Dalam melakukan sesuatu saya harus memikirkan dulu  SS S TS STS 

21 Saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan  SS S TS STS 

22 Saya merasa tidak berharga jika gagal dalam melakukan sesuatu SS S TS STS 

23 Saya merasa pesimis dengan apa yang akan saya lakukan  SS S TS STS 

24 Saya kurang kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang berguna SS S TS STS 

 
 
 
 



 No: 
Lama tidak bekerja: 
 

 

No Pernyataan  Tidak 
Pernah 

Jarang Sering Selalu 

1 Selera makan saya berubah jika ingat belum mendapatkan 
pekerjaan 

TP J SR S 

2 Pikiran saya hanya dipenuhi upaya untuk mencari pekerjaan saja TP J SR S 

3 Saya merasa sedih karena belum mendapatkan pekerjaan yang 
saya inginkan  

TP J SR S 

4 Saya merasa kurang percaya diri ketika berkumpul dengan teman-

teman yang sudah bekerja 

TP J SR S 

5 Jika saya ingat belum mendapatkan pekerjaan, urat-urat saya 
terasa tegang 

TP J SR S 

6 Saya membentengi diri karena saya merasa temen-temen sebagai 
saingan saya dalam mendapatkan pekerjaan  

TP J SR S 

7 Selama dalam pencarian pekerjaan saya mudah lupa TP J SR S 

8 Saya merasa kurang nyaman ketika ditanya orang tentang 
pekerjaan saya saat ini 

TP J SR S 

9 Selama dalam pencarian kerja saya sulit tidur TP J SR S 

10 Mengingat saya belum mendapatkan pekerjaan, saya lebih suka 
menyendiri dari pada bergaul dengan teman-teman saya 

TP J SR S 

11 Saya melamunkan tentang pekerjaan yang saya inginkan  TP J SR S 

12 Saya merasa rendah diri karena belum mendapatkan pekerjaan TP J SR S 

13 Saya merasa selama dalam mencari pekerjaan mudah 
membatalkan janji dengan orang lain. 

TP J SR S 

14 Saya sulit berkonsentrasi untuk menyusun rencana agar cepat 
mendapatkan pekerjaan 

TP J SR S 

15 Selama dalam pencarian kerja badan saya mudah lelah TP J SR S 

16 Saya merasa tersinggung jika ditanya tentang pekerjaan TP J SR S 

17 Saya malu bertemu dengan teman-teman karena belum 
mendapatkan pekerjaan  

TP J SR S 

18 Kepala saya merasa pusing saat memikirkan untuk mencari 
pekerjaan  

TP J SR S 

19 Saya merasa gelisah sampai saat ini belum bekerja TP J SR S 

20 Pikiran saya jadi kacau jika ingat belum mendapatkan pekerjaan TP J SR S 

21 Saya menjauhi teman-teman yang suka membicarakan tentang 
pekerjaan mereka 

TP J SR S 

22 Selama mencari pekerjaan saya sering sakit-sakitan TP J SR S 

23 Saya bingung untuk menentukan prioritas yang akan saya lakukan 
dalam mendapatkan pekerjaan 

TP J SR S 

24 Saya merasa tidak berharga karena belum mendapatkan pekerjaan TP J SR S 

 
 
 
 
 



  
 
 

Petunjuk Mengerjakan Skala 
 

 Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan dalam menyusun skripsi, maka saya 

Fenti Widhi Maharani (02.40.0110) mahasiswi Fakultas Psikologi UNIKA dengan rendah hati 

memohon kesediaan saudara untuk dapat mengisi skala yang telah saya lampirkan. Tujuan 

pengisian skala ini hanyalah untuk kepentingan penelitian saya sehingga kerahasiaan saudara 

dipastikan terjamin. Jawaban apapun yang anda berikan adalah benar, bila jawaban tersebut 

sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya.  

 Dalam skala ini ada 4 pilihan alternatif jawaban. Saudara  dapat memilih salah satu dari 

empat alternatif jawaban tersebut sesuai dengan keadaan saudara dengan cara memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang saudara pilih, Perhatikan pada alternatif jawabannya. 

 Bila saudara melakukan kesalahan dalam pemilihan jawaban, anda cukup memberikan 2 

garis mendatar (=) pada pilihan jawaban yang anda anggap salah, Setelah itu beri tanda silang 

(X) pada pilihan jawaban lain yang dianggap lebih tepat. Apabila saudara telah selesai 

mengerjakan, periksalah kembali jangan sampai ada pernyataan yang terlewatkan.  

 

 Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mengisi skala ini, saya yakin 

informasi yang telah saudara berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi 

penyelesaian serta tercapainya tujuan dari penelitian ini  

 
          

 

 
SELAMAT MENGERJAKAN  

 
 
 
 
 

 



Bukti penelitian  
 

No Nama   Alumni Fakultas  Status pekerjaan saat ini Tanda Tangan 
1     1………. 
2          2…… 
3     3……. 
4          4…… 
5     5……. 
6           6…… 
7     7……. 
8            8……. 
9     9……. 
10            10……. 
11     11……. 
12            12…….  
13     13……. 
14             14……. 
15     15……. 
16             16……. 
17     17……. 
18             18……. 
19     19……. 
20             20……. 
21     21……. 
22             22……. 
23     23……. 
24             24……. 
25     25……. 
26             26……. 
27     27……. 
28             28……. 
29     29……. 
30             30……. 
31    31……. 
32            32…….  
33    33……. 
34             34……. 
35    35……. 
36            36……. 
37    37……. 
38            38……. 
39    39……. 
40            40…….  
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